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ÄNDRINGSFÖRSLAG 001-002  
från utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor 
 
Betänkande 
Louis Michel A7-0441/2011 
Ändring av förordning (EG) nr 810/2009 av den 13 juli 2009 om införande av en 
gemenskapskodex om viseringar 
 
Förslag till förordning (KOM(2011)0516 – C7-0226/2011 – 2011/0223(COD)) 
 
 
 

_____________________________________________________________ 
 

Ändringsförslag  1 

Förslag till förordning 
Skäl 10 
 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(10) Vad gäller Cypern utgör denna 
förordning en akt som utvecklar 
Schengenregelverket eller som på annat 
sätt har samband med detta i den mening 
som avses i artikel 3.2 i 2003 års 
anslutningsakt. 

(10) Vad gäller Cypern utgör denna 
förordning en akt som utvecklar 
Schengenregelverket eller som på annat 
sätt har samband med detta i den mening 
som avses i artikel 3.1 i 2003 års 
anslutningsakt. 

Motivering 

Skälen 10 och 11 bör följa samma logik som skäl 38 i viseringskodexen och hänvisa till artikel 
3.1 i 2003 års anslutningsakt respektive artikel 4.1 i 2005 års anslutningsakt, eftersom 
bestämmelserna om visering för flygplatstransitering är bindande och gäller för Cypern, 
Rumänien och Bulgarien från och med dessa länders anslutningsdatum.  
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Ändringsförslag  2 

Förslag till förordning 
Skäl 11 
 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(11) Denna förordning utgör en akt som 
utvecklar Schengenregelverket eller som 
på annat sätt har samband med detta i den 
mening som avses i artikel 4.2 i 2005 års 
anslutningsakt. 

(11) Denna förordning utgör en akt som 
utvecklar Schengenregelverket eller som 
på annat sätt har samband med detta i den 
mening som avses i artikel 4.1 i 2005 års 
anslutningsakt. 

Motivering 

Skälen 10 och 11 bör följa samma logik som skäl 38 i viseringskodexen och hänvisa till artikel 
3.1 i 2003 års anslutningsakt respektive artikel 4.1 i 2005 års anslutningsakt, eftersom 
bestämmelserna om visering för flygplatstransitering är bindande och gäller för Cypern, 
Rumänien och Bulgarien från och med dessa länders anslutningsdatum.  
 


